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Diplomant řešil téma start-up-u v podmínkách nadnárodní korporace (přehled 
existující literatury, start-up-y a podnikání v České republice, vytvoření 
a aplikace metodologie pro nadnárodní společnost a doporučení pro konkrétní 
aplikaci). Implementace byla provedena ve společnosti IBM Česká republika, 
se zohledněním dalších informací z České spořitelny a konzultační společnosti 
Direct People. 

 

Přístup diplomanta k zadanému úkolu 

Diplomant přistoupil k zadanému tématu komplexně a s patřičným nadhledem. 
Práce prokázala jeho orientaci v dané problematice na úrovni značně převyšující 
úroveň požadovanou pro závěrečnou práci na inženýrském stupni.  

  

Zvolený postup řešení 

Struktura DP byla zvolena dobře. Po úvodu (kap. 1) a popisu cílů práce (kap. 2) 
následuje část teoretická (kap. 3-5), která uvádí čtenáře do problematiky 
a objasňuje všechny souvislosti potřebné pro další čtení. V následující analytické 
části je nejprve uveden přehled aktuálního stavu výzkumu daného oboru 
v prostředí České republiky (kap. 6) a provedena analýza struktury a stavu firmy 
IBM ČR (kap. 7). Popis vlastního výzkumu je soustředěn do kapitoly 8 a návrhy 
realizace „interního start-up-u“ v rámci IBM v kapitole 9. Závěry a doporučení 
jsou shrnuty v kapitole 10.  

 

Dosažené výsledky, jejich přínos a praktické využití 

Výsledkem práce jsou doporučení pro implementaci interního start-up-u v rámci 
české pobočky firmy IBM, s přihlédnutím jak k místním specifikům české pobočky, 
tak i k omezením která je potřeba zohlednit při implementaci v prostředí velké 
nadnárodní firmy. 

Během přípravy práce sice došlo k restrukturalizaci firmy IBM (leden 2015 - viz 
kap. 10.2), nicméně ani ta nemá zásadní vliv na výsledky práce, protože 
vytvořenou metodologii lze, díky její obecné platnosti, bez problémů aplikovat 
i na společnost se změněnou strukturou (nebo i na společnost úplně jinou). 
I praktickou využitelnost práce lze tedy hodnotit jako vysokou.  

 

Jak práce odpovídá normám apod. 

Neshledávám žádné nesrovnalosti s příslušnými normami platnými v ČR. 



 

Formální stránka práce 

I po formální stránce má práce vynikající úroveň. V textu se sice najde několik 
drobných překlepů a vět s českým slovosledem, nicméně se jedná o marginálie 
které nikterak nesnižují kvalitu práce. 

  

Nejasnosti, nesrovnalosti 

Opravdu, ale opravdu žádné. 

 

Otázky diplomantovi 

- V případě této práce bez otázek (viz závěr) 

  

Závěr: 

Hodnocená diplomová práce má úroveň vysoko převyšující běžný standard. 
Svým rozsahem, obsahem, formou i množstvím použité literatury se spíše blíží 
závěrečné práci na doktorském stupni. Práci je možno jak dále rozvíjet, tak 
aplikovat na další firmy již v prezentovaném stavu. Také úroveň angličtiny je více 
než dobrá. 

Osobní poznámka oponenta: Jedná se o jednu z nejlepších diplomových prací, 
které jsem za posledních cca 5 let četl. Pokud diplomant práci připravoval jako 
vstupenku do některé z nadnárodních společností, pak považuji za vysoce 
pravděpodobné, že tato vstupenka bude fungovat. 

Zkušební komisi doporučuji práci k obhajobě a navrhuji hodnocení DP známkou  
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